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Ingress:
Kan internasjonale menneskerettigheter begrunnes i en verden av stater, preget av uforenelige livssyn?  Menneskerettighetene truer normen om suverene stater.  Dype tverrkulturelle konflikter, blant annet om individets verdi, illustrerer denne spenningen.  ønsket om å begrunne og presisere menneskerettighetene øker motsetningen mellom disse rettighetene og ønsket om å respektere ulike kulturer.
En begrunnelse for menneskerettighetene som alle kan akseptere er ikke oppnåelig, men heller ikke nødvendig.  En tilfredsstillende begrunnelse som gir oss tilstrekkelig klarhet om menneskerettighetenes innhold kan bygge på overlappende enighet mellom de livssyn som respekterer annerledes tenkende.  Ut fra dette perspektivet fremstår menneskerettighetene som krav om lovfestede beskyttelser av individenes grunnbehov mot de trusler statsmakten og verdenssamfunnet representerer.

  Kjennetegn ved menneskerettighetene
Med begrepet menneskerettigheter mener vi idag blant annet visse juridiske normer nedfelt innenfor FN og regionale organisasjoner.  Slike (internasjonale) menneskerettigheter har flere alment aksepterte kjennetegn (For mer utfyllende lister og diskusjoner, se van Boven 1982; Lindholm 1989 og 1990; Schachter 1982)
a) Menneskerettighetene oppfattes som universelle i dagens verden: alle individer som faller inn under rettighetsregelen har slike rettigheter.
b) Menneskerettighetene innebærer forpliktelser for stater og systemet av stater.  Landets myndigheter er de som i første rekke pålegges plikter.
c) Menneskerettighetene er moralsk overordnet andre normer, i den forstand at de fungerer kritisk overfor nasjonal lovgivning og rettspraksis [For det juridiske forholdet mellom menneskerettighetsinstrumentene og nasjonal lovgivning, se f.eks. Schachter 1981].  Nasjonal rettspraksis som strider mot menneskerettighetene er moralsk -- og kanskje juridisk -- illegitim, og må ofte settes side.


  Statssystemet
Menneskerettighetene forstått som universelle, moralsk (og juridisk) overordnede rettigheter er i konflikt med det faktum at vi alle lever i en verden av stater -- i et statssystem.  Enkeltstatene påberoper seg nemlig suverenitet av to slag [se Bull 1977 for mer utførlige drøfting av statssystemet.].  Myndighetene hevder intern suverenitet over befolkningen: statsmakten har monopol på den legitime bruk av tvang, regulert ved et lovverk og domstoler.  Statsmakten er overordnet alle andre ]aktører innenfor statens territorium.  Myndighetene hevder også å ikke være underlagt noen ytre aktører: statens eksterne suverenitet beskytter mot intervensjon og internasjonale krav.
Disse trekkene ved statssystemet gjør menneskerettighetene vanskelige å begrunne.  Statens eksterne suverenitet trues nemlig av menneskerettighetene, i alle fall i den grad de tillater andre stater eller internasjonale organisasjoner å gripe inn i et lands indre anliggender uten tillatelse.  Noen menneskerettigheter reduserer også statens rett til å fritt forvalte sine ressurser, fordi staten pålegges en plikt til å bistå andre stater.  
Det kan hevdes rent folkerettslig at slike konflikter sjeldne, fordi så mange land har sluttet seg til menneskerettighetsdokumentene.  Imidlertid er det flere problemer med å avfeie konfliktene på denne måten.  Mange hevder at Menneskerettighetserklæringen nå må forstås som sedvane, med gyldighet selv for de stater som ikke har godtatt erklæringen [Se Schachter 1985 for diskusjon om dette standpunktet]. Makthaverne i ulike land kan også ha gitt sin tilslutning til konvensjonene i strid med befolkningens ønsker og verdier.  Sist, men ikke minst viktig i vår sammenheng: dokumentene er svært vagt formulert, og  det er derfor uklart hvilke forpliktelser statene har påtatt seg.  Senere fortolkninger og presiseringer kommer lett i strid med partenes egen fortolkning.
Store kulturforskjeller landene imellom bidrar til å øke disse problemene.

  Livssynspluralisme som utfordring
Ulike samfunn har livssyn og kulturer som ofte er i konflikt med hverandre.  Dette er med på å forklare hvorfor det er viktig for stater å beskyttes mot inngrep fra andre stater.  Livssynspluralismen gjør også mange skeptiske til om det lar seg gjøre å begrunne menneskerettighetene som universelle, statsforpliktende og samfunnskritiske normer.  
Mange kritikere hevder for eksempel at menneskerettighetene er basert på vestlige, liberale verdier som ikke er allment akseptert i resten av verden.  Andre livssyn legger mindre vekt på individets interesser i forhold til gruppens og samfunnets behov.  Menneskerettighetene tar imidlertid for gitt at det er en grunnleggende motsetning mellom individ og stat, og at individets interesser må veie tungt.  Andre livssyn er i strid med slike oppfatninger, hevdes det, blant annet fordi mennesket oppfattes som et sosialt vesen: individet er fundamentalt avhengig av nærmiljøet og samfunnet for å utvikles fullt som menneske.
Den faktiske uenigheten om menneskerettighetene må ikke overdrives:  Ingen regjering innrømmer at de bryter sentrale menneskerettigheter så som talefrihet, eller beskyttelse mot slaveri og tortur.  Slike brudd blir fortiet eller unnskyldt, men aldri forsvart [Schachter 1982, 336. ]. Men ofte kommer menneskerettighetenes kritiske rolle overfor nasjonale myndigheter likevel i konflikt med statssystemets grunnorm om suverenitet.  Det blir vanskelig å forene menneskerettighetene med respekt for samfunnenes egenart og kultur.  Lar det seg gjøre å begrunne universelle og overordnede menneskerettigheter på en måte som respekterer livssynspluralismen?

  Hvorfor trenger vi en teori om menneskerettigheter?
Juridisk sett er det altså bred, internasjonal enighet om menneskerettighetene slik de er nedfelt i FNs konvensjoner.  Men er det da grunn til å bekymre seg om hvordan slike normer kan begrunnes?  Filosofen Jacques Maritain advarte i sin tid mot å begrunne rettighetene: Den eneste måten partene ble enige om Menneskerettighetsdeklarasjonen var nettopp ved å bli enige om å la være å diskutere hvorfor vi alle har slike rettigheter [Maritain 1949, 11-12. ].
Hvorfor leter vi likevel etter en begrunnelse for menneskerettighetene, til tross for Maritains advarsel?  Begrunnelser er ikke noe vi utvikler bare for å øke vår forståelse av verden, men også noe vi griper til for å bilegge konflikter.  Vi begrunner våre standpunkt for å oppnå enighet på et avgrenset felt, blant visse parter, med noen felles oppfatninger som kan tas for gitt.  
Dagens enighet om menneskerettighetsdokumentene strekker ikke til for å løse alvorlige konflikter: menneskerettighetenes funksjon er omstridt, og det er uklart hva disse rettighetene går ut på i detalj.  Samtidig innebærer mer presise regler at suvereniteten trues ytterligere.
  Implementering krever presisering
Uansett hvilken funksjon menneskerettighetene enn måtte ha, må de være presise nok til at brudd kan konstateres og eventuelt sanksjoneres [Alston 1988, 35-36. ].  Dagens menneskerettighetsdokumenter er et sammensurium: noen rettigheter er nøye spesifisert, andre er bare vagt formulert; anvendelsesområdene er uklare, og mange konflikter mellom menneskerettigheter forblir uløst.  Det har vist seg svært vanskelig å komme til internasjonal enighet om disse uklarhetene, selv blant individer, grupper og stater som prinsipielt støtter menneskerettighetene [Se Schachter 1977, Meron 1986, Tushnet 1984. ].  
  Endring krever begrunnelser
De alment aksepterte menneskerettighetene utgjør ikke en uforanderlig liste. Det er stadig diskusjon om hvorvidt nye rettigheter bør komme til, for eksempel de såkalte "tredjegenerasjonsrettighetene" -- retten til utvikling, retten til et rent miljø, og til fred; eller minoritetsgruppers rettigheter (General Assembly, United 	Nations 1986:	The right to development).
  Hvordan bør vi vurdere slike omstridte forslag?  
En teori om menneskerettigheter forsøker å bilegge disse uenighetene ved å begrunne en forståelse av hvilken funksjon menneskerettighetene har og hvilket innhold de har.  En slik teori må altså stort sett være i samsvar med velreflekterte oppfatninger om de internasjonale menneskerettigheter, f.eks. slik at den forklarer i hvilken forstand disse rettighetene er universelle og moralsk overordede i et verdenssystem av stater.  Målgruppen for denne begrunnelsen er de som i stor grad aksepterer det eksisterende juridiske regelverk, og som er villige til å endre oppfatning ut fra argumenter og begrunnelser.  Teorien trenger således ikke å begrunne menneskerettigheter overfor individer og grupper som i utgangspunktet er skeptiske til menneskerettighetene generelt.  Teorien må imidlertid hanskes med livssynspluralismen og de problemene uenigheten om verdier skaper.

  Menneskerettighetenes funksjon i statssystemet
For å avklare hvilke menneskerettigheter vi har, er det viktig å være enige om hvilken funksjon slike rettigheter har -- deres funksjon i statssystemet.  Flere forslag har vært fremmet.
  Sikre fred
Statssystemet ble så og si etablert ved fredsavtalen i Westfalia i 1648, og dengang var løfter om å beskyttelse av religiøse minoriteter nødvendig for å oppnå fred.    Statenes suverenitet har altså alltid vært begrenset av menneskerettigheter.  Menneskerettighetene avgrenset grunner for tillatelig krigføring, og sikrer dermed statssystemets orden [Disse rettighetene ble imidlertid ikke oppfattet som individers rettigheter mot statsmakten, men isteden som betingelser for samhandling mellom stater.  Graefrath 1985.]
Menneskerettighetene kan nok ha en slik funksjon, men den er ikke uttømmende.  Fred - bevaring av den bestående orden - kan sikres med et utall forskjellige regler.  Hvorfor velge akkurat menneskerettighetene, istedenfor simpelthen å innrømme stater ubegrenset suverenitet?
  Mal for det ideelle samfunn
Alternativt kan man tenke seg at menneskerettighetene gir en idealskisse eller mal for det gode eller det rettferdige samfunn.  En uttømmende liste av menneskerettighetene burde derfor identifisere alle de mål samfunnet bør ha.  
Imidlertid er det uklart hvilken hensikt en slik mal har.  Hvorfor er det viktig å ha internasjonal enighet om disse idealene?  I tillegg stemmer ikke dette bildet med eksisterende juridiske menneskerettigheter.  Det kreves nok noen bestemte institusjonsformer - stemmerett, talefrihet o.s.v., men menneskerettighetene inneholder også mange rammebetingelser, for eksempel om fordelingen av goder.  Det er svært lite detaljregulering [Schachter 1982, 349..
Statenes suverenitet er også vanskelig å forene med dette synet på menneskerettighetene, for statsmakten gis lite spillerom for å ta hensyn til landets egenart og kultur.
  Sikre en rettferdig orden
En mer tilfredsstillende forklaring er at menneskerettighetene bidrar til å skape og opprettholde et rettferdig statssystem.  Siden FNsystemets opprinnelse har menneskerettighetene klart hatt til hensikt å sikre en rettferdig fred. Menneskerettighetene skal ikke erstatte de nasjonale kulturene, men sette skranker for hvordan individene behandles. 
Menneskerettighetene er prinsipper for legitimitet for stater og statssystemet som har flere funksjoner:
1) Overholdelse av menneskerettighetene er tilstrekkelig for å trygge ekstern suverenitet: Da kommer ikke internasjonal humanitær innblanding på tale -- hverken diplomatiske protester, økonomisk press, eller militær intervensjon.
Militær intervensjon er kanskje den største faren med å betrakte menneskerettighetene som betingelser for ekstern suverenitet:  Hva skjer når en stat bryter slike regler?  Vi må skille skarpt mellom regler for ekstern legitimitet -- når statsmakten har moralsk krav på at andre stater og internasjonale organisasjoner respekterer dens beslutningene -- og regler for når militær intervensjon er berettiget.  Brudd på menneskerettighetene er en nødvendig betingelse for intervensjon, men er ikke tilstrekkelig for at slike inngrep kan forsvares [Buergenthal 1979. ].  Farene forbundet med militær intervensjon, og risikoen for misbruk av "humanitære" begrunnelser for intervensjon, tilsier at vi er varsomme med slike fullmakter (Schachter 1984.), kanskje med unntak av multilaterale inngrep mot systematiske og alvorlige brudd på menneskerettigheter.
2) Menneskerettighetene begrenser også staters eksterne suverenitet ved å fastslå enkelte forpliktelser på tvers av statsgrensene.  For at statssystemet skal være moralsk legitimt må for eksempel det internasjonale samfunn være forpliktet til å yte bistand i visse situasjoner.
3) Menneskerettighetene har også en verdifull rolle innad i enkeltstater, selv uten egne internasjonale sanksjonsmuligheter, og uten å gripe inn i myndighetenes beslutninger.  Internasjonale krav om innsyn i myndighetenes påståtte beslutningsgrunnlag er et nyttig hjelpemiddel for borgernes egne avgjørelser om statens legitimitet [Schachter 1982, 351; Alston 1989; An-Naim 1990, 49. ]

  Begrunnelsestyper
Vi trenger altså en begrunnelse for menneskerettighetene forstått som prinsipper for legitim utøvelse av ekstern suverenitet.  Få begrunnelsestyper er imidlertid egnet til å hanskes med livssynspluralismen.

  Bygge på ett menneskeideal
Mange begrunnelser tar utgangspunkt i ett bestemt menneskeideal, eller en bestemt forståelse av menneskeverd.  De såkalt naturrettslige teoriene spesifiserer ofte forskjellige iboende rettigheter som individet har før og uavhengig av samfunnsdannelsen.  Staten må respektere og beskytte disse menneskerettighetene som alle individer allerede har [Bossuyt 1975, Wasserstrom 1979, Donnelly 1986. ]..
Det er flere problemer med slike teorier.  Når ett ideal om det gode liv eller en tolkning av menneskeverd tas for gitt, er det vanskelig å forsvare dem overfor livssyn som er uenige [Se Rawls 1971, 585-86, og van Boven 1982. ].
  Teorier som for eksempel legger vekt på å bevare den handlefriheten individet har i en naturtilstand, uavhengig av andre mennesker, kommer lett i konflikt med tanken om at mennesket som et sosialt vesen.  Ut fra dette perspektivet fortoner det seg uinteressant og endog meningsløst å ta utgangspunkt i betraktninger om hvordan individet ville fungert utenfor ethvert samfunn.  I tillegg inneholder menneskerettighetene en rekke krav og beskyttelser som knapt gir mening unntatt i en moderne stat, så som stemmerett og rett til forsvarer i straffesaker.
 
  Søke enighet mellom alle eksisterende livssyn
Andre begrunnelser av menneskerettighetene bygger på et grunnlag som alle, på tvers av kulturer, kan si seg enige i.  Var Maritain for pessimistisk?  
Et fullstendig bilde av menneskenaturen er det umulig å oppnå full enighet om, men det trenges ikke.  Noen har forsøkt å bygge på et felles, "tynt" menneskeideal som forholder seg nøytralt med hensyn til kontroversielle filosofiske teorier om menneskenaturen.  Jack Donnelly fremsetter et slikt ideal om like, frie, og autonome mennesker [Donnelly 1989, 24 -  Donnelly forfekter av og til et standpunkt av den første typen. ]. Et fullt register av menneskerettigheter er nødvendig for at individer med disse egenskapene skal kunne leve menneskeverdige liv. 
Imidlertid er til og med dette utgangspunkt kontroversielt.  Det viser seg at Donnelly må tilkjenne individets kontroll over sine egne livsvilkår -- autonomi -- en høy egenverdi, høyere enn det mange ikke-vestlige kulturer vil være enige i. Det er også vanskelig å forklare hvordan dette felles utgangspunktet kan begrunne menneskerettigheter som er kritiske ovenfor gjeldende rettspraksis og eksisterende samfunnsinstitusjoner.  Respekten for ulike kulturer kan altså ikke simpelthen kreve at man holder seg inne med alle eksisterende livssyn. 

  Søke overlappende enighet blant ikke urimelige livssyn
En mer egnet begrunnelsesmodell tar istedenfor utgangspunkt i premisser som kan aksepteres av mange - men dog ikke alle - livssyn.  Menneskerettighetene begrunnes på kontraktetisk vis, ved å vise at de kan være gjenstand for enighet på fritt, utvunget grunnlag blant alle som har dette - å nå fram til slik enighet - som et overordnet mål. Filosofene John Rawls og T.M. Scanlon er moderne representanter for denne tradisjonen, som går tilbake til Rousseau og Kant. Noen av de livssyn som florerer i dag har ikke et slikt overordnet mål, for eksempel fordi de er intolerante og overhodet ikke tar hensyn til anderledes troende [Rawls (1987) diskuterer dette begrepet.  Hvilke livssyn som er urimelige på denne måten er et uavklart men viktig spørsmål -- An'Na'im (1990) og andre arbeide med å belyse dette innen ulike trosretninger. ]. De er da i en viss forstand urimelige livssyn.  
La oss søke en begrunnelse kun overfor dem som er parat til å underordne seg felles regler som det kan oppnås fritt og informert samtykke om blant mennesker med ulike livssyn.  Vi konsentrerer oss altså om det vi kan kalle ikke urimelige livssyn.  Kan vi begrunne menneskerettighetene ut fra et grunnlag det kan være overlappende enighet om blant slike ikke urimelige livssyn? [Se Rawls 1987 om dette begrepet "overlapping consensus".]  Flere forslag har vært fremmet.

  Begrunnelse ut fra betydningen av å gi individer muligheter
Amartya Sen hevder at alle individer bør sikres så mange reelle muligheter til å være og bli så mange ting som mulig, og at dette målet er forenelig med mange ikke urimelige livssyn [Sen 1980, 1984.] Menneskerettighetene kan tenkes å sikre at alle får like grunnleggende valgmuligheter i en eller annen forstand.  
Imidlertid er det vanskelig å fastslå hva "like muligheter" innebærer, og når det er oppnådd.  Det forblir også uklart i Sens arbeider hvorfor maksimal valgmulighet må verdsettes så høyt i alle ikke urimelige livssyn: er ikke dette preget for mye av (vestlig) kontroversiell individualisme?

  Begrunnelse ut fra individers grunnbehov
Christian Bay [Bay 1982] tar isteden utgangspunkt i visse fysiologiske, psykologiske og sosiale menneskelige grunnbehov.  Disse behovene må tilfredsstilles for å kunne leve det vi kunne kalle menneskelige liv, og for å fremme sine interesser overhodet.  Menneskerettigheter sikrer at slike behov tilfredsstilles.  Kritikere hevder imidlertid at listen over grunnbehov enten er så snever at få menneskerettigheter kan begrunnes, eller at den blir for omfattende til å oppnå overlappende enighet [Pollis 1981, og se Streeten 1984 for ytterligere kritikk av behovorientert bistandspolitikk]..
  Menneskerettighetene som beskyttelse av sosiale grunnbehov
En mer tilfredsstillende kontraktetisk begrunnelse utvider Bays teori.  Begrunnelsen må oppnå overlappende enighet, og tar derfor utgangspunkt i ukontroversielle grunnbehov, så som ernæring, omsorg, beskyttelse av kroppen etc.  I tillegg viser den til menneskerettighetenes funksjon i et statssystem, med dets muligheter og farer -- påstander som også kan oppnå overlappende enighet.
  Sosiale grunnbehov
Mennesket er et sosialt vesen:  Vi er avhengige av et samfunn for å leve gode liv.  Moderne stater gjør det mulig å tilfredsstille våre grunnbehov, men statsmakten kan også lett legge hindringer i veien.  For å illustrere: I samfunn der staten opprettholder markedsmekanismer som fordeler all mat, er penger -- og eventuelt lønnet arbeid -- nødvendig for å tilfredsstille grunnbehovet for mat.  Under disse sosiale forholdene må innbyggerne sies å ha et sosialt grunnbehov for penger, eventuelt for lønnet arbeid.
  Argumentets form
Begrunnelsen for menneskerettighetene er at de avverger mange av de truslene mot sosiale grunnbehov som en stat kan utsette individene for.  Menneskerettighetene krever forskjellige institusjonelle mekanismer som beskytter individet, og holder statene til ansvar internasjonalt for å ha slike mekanismer.
En slik begrunnelse av hver menneskerettighet krever detaljerte tverrfaglige redegjørelser om hvilke sosiale behov, skader og beskyttelser hver enkelt rettighet berører [Scanlon 1978, 1979.  Se Shue 1980 for en beslektet tilnærming. ]..
  Rettighetstyper
Noen menneskerettigheter stiller opp rammebetingelser for legitime institusjoner, mens andre rettigheter krever at bestemte institusjoner må være på plass.  Skrankene for tillatelige samfunnsinstitusjoner må for eksempel sikre at landbruksstrategier og markedsmekanismene ikke blir fullstendig styrt av tilfeldige politiske overenskomster, men isteden at alles sosiale grunnbehov (og dermed grunnbehov) ivaretas i den grad dette er mulig.  
Noen har hevdet at økonomiske og sosiale menneskerettigheter kun krever at fordelingen av goder faktisk imøteser alles grunnbehov.  Louis Henkin hevder for eksempel at USA tilfredsstiller menneskeretten til mat, fordi den faktiske fordelingen av mat er tilfredsstillende [se Henkin 1981.¯.  Imidlertid trues grunnbehov ofte av politiske flertallsavgjørelser, spesielt i krisetider.  Tendensen i det landet Henkin selv valgte som eksempel illustrerer dessverre dette med all ønsket tydelighet [Donnelly (1989, 11) har lignende innsigelser mot Chung-Shu Los (1949) forståelse av menneskerettighetene. ].  Slike trusler mot grunnbehov må fjernes ved å legge inn juridiske beskyttelser mot slike politiske vedtak, for eksempel ved grunnlovsregler [For eksempel inneholder den indiske grunnloven direktiver som gjør nettopp dette - se Sen 1982. ], eller ved å la menneskerettighetsinstrumentene tjene som nasjonale rettskilder.  Det er likevel ofte grunner til å la den enkelte stats myndighet fastsette hvordan grunnbehovene best tilfredsstilles, med tilbørlig hensyn til lokale forhold og kulturer, utviklingstrinn og ressurser [Sohn 1982, 21. ]
Andre menneskerettigheter krever at helt bestemte mekanismer er på plass.   Enkelte slike detaljerte krav, f.eks. når det gjelder bruk av markeder, er nok ubegrunnet [Se Schachter 1982, 348-49, Alston 1988 for slike argumenter. ], men i andre tilfeller kan man gi en holdbar begrunnelse.  Retten til pressefrihet og talefrihet tar sikte på å beskytte enkeltindividets valgmuligheter.  Disse beskyttelsene bygger ikke på et syn om at individets autonomi har egenverdi, men på påstanden om at andre fordelinger av slike muligheter enn til individene selv er alvorlige trusler mot deres grunnbehov [Amartya Sen har for eksempel hevdet at pressefrihet og politiske partier beskytter mot akutt hungersnød i India (Sen 1988).  Det finnes ikke rimelig grunn til å hevde at myndighetene bør får velge hvem som skal ha mulighet til å ytre seg offentlig, spesielt ikke fordi slike fullmakter ofte blir misbrukt.

  Retten til utvikling
Hvordan kan menneskerettigheten til utvikling begrunnes? [G. A. Res. 41/128 1986.  Se Schachter 1985 og Alston 1988 for utfyllende diskusjoner. ].  Filosofer, samfunnsvitere og jurister må i fellesskap avklare hvilke interesser som står på spill, og hvordan de sikres mot trusler ved å implementere retten til utvikling.
Retten til utvikling og andre tredjegenerasjonsrettigheter tar opp et litt annet fenomen enn mange menneskerettigheter tradisjonelt har gjort.  Individers behov trues nemlig ikke bare av stater, men også av statssystemet, fordi det setter klare grenser for enkeltstatenes valgmuligheter.  For eksempel skades ofte grunnbehov på grunn av den økonomiske verdensorden: internasjonale markeder, investeringer og låneinstitusjoner.  Spørsmålet blir da om det finnes institusjonelle mekanismer som beskytter mot slike trusler.  Retten til utvikling blir for eksempel ofte tolket som et krav om en ny økonomisk verdensordning.  Det gjenstår imidlertid å se hva slags mekanismer som kan sikre mer rettferdige betingelser for internasjonal handel.  Det er langt fra sikkert at en ny økonomisk verdensordning er den eneste eller den beste veien å gå [se Gilpin 1987, 298pp. for en diskusjon om hva dette kravet består av.  Se Cornia 1987 for interessante perspektiver på krav som bør stilles til det internasjonale pengefondet. ]. I tillegg må farene med å etablere slike rettigheter avklares og avverges.  Retten til utvikling kan lett bli en unnskyldning for å ikke dekke befolkningens grunnbehov [se Donnelly 1989, 146.].  Noen hevder således at retten til politisk deltakelse må avveies mot behovet for -- og nå retten til -- økonomisk utvikling.  Imidlertid finnes det lite belegg for påstanden om at disse to målene er uforenelige i praksis, hverken på kort eller lang sikt [se Beitz 1981a og b, Alston 1989, Donnelly 1989.] 
Et annet urovekkende moment er at brudd på retten til utvikling kan brukes av stater til å unnskylde sine egne brudd på befolkningens menneskerettigheter.  Dersom utvikling er nødvendig for å kunne respektere og realisere andre menneskerettigheter, vil en slik unnskylding utvilsomt være fristende, og kanskje også legitim [Sohn 1982, 48, van Boven 1979 og Donnelly 1985, 506 peker alle på denne faren. ].  Men en slik unnskyldning holder ikke: Retten til mat, for eksempel, består ikke i en forpliktelse til å fø befolkningen, men er et krav om at landets myndighetene utvikler og gjennomfører en ernæringspolitikk med grunnbehov for øyet, i lys av tilgjengelige ressurser [se Alston og Quinn 1987. ].  Selv om internasjonale brudd på retten til utvikling reduserer ressursene, må myndighetene likevel utvikle og iverksette utviklingsstrategier ut fra de tilgjengelige midlene.

  Kritikk av denne tilnærmingen
Det er ennå et åpent spørsmål om det lar seg gjøre å begrunne alle menneskerettigheter på denne måten - de empiriske argumentene om beskyttelser mot trusler holder kanskje ikke [For slik forskning, se f.eks. Beitz 1981a, 1981b. ].  Svarer forøvrig denne tilnærmingen på de utfordringene vi tok utgangspunkt i?

  Universalitet?
Denne teorien avviser altså at det finnes iboende rettigheter som gjelder uavhengig av sosiale relasjoner: de gjelder kun for individer som lever i stater, i et statssystem.  Denne teorien begrunner likevel universelle menneskerettigheter, fordi alle mennesker lever nå i et slikt verdenssystem.  Tidligere tiders samfunn fordelte makt og myndighet på andre måter, og teorien hevder ikke at menneskerettighetene ville vært nødvendige og effektive for å forhindre urett da.  Men i og med at alle samfunn er blitt stater, med sentralisert makt og med tilhørende farer, duger ikke de gamle fordelingene av ansvar lenger [Tomuschat 1985].
Det kan naturligvis tenkes ideelle samfunn der alle lever i harmoni, og der menneskerettigheter ikke er nødvendige for å sikre at individers grunnbehov ivaretas.  Men dette svekker ikke menneskerettighetenes rolle som kriterier for legitimitet: de bidrar til å forhindre tragiske og urettferdige samfunnsforhold.

  Respekt for livssynspluralismen?
Hvordan forholder denne teorien seg til livssynspluralismen?
En viktig filosofisk innvendig er at selv om grunnbehovene og statssystemets farer ikke er omstridt blant ikke urimelige livssyn, er den kontrakt-etiske tilnærmingen uakseptabel.  Hvorfor legge vekt på argumenter som oppnår enighet blant alle ikke urimelige livssyn?  Slike kontrakt-etiske argumenter bygger nemlig på et premiss om at alle berørte parter, behørlig motivert, må kunne akseptere reglene for samhandling.  Denne prioriteringen av den enkelte er fremmed for andre etiske teorier.  
Dette er en tankevekkende kritikk, men krever at vi blir vist et alternativt ståsted for å løse de problemene vi satte oss fore.  En slik alternativ begrunnelse må altså både akseptere dagens menneskerettigheter i stor grad og håndtere livssynspluralismen på en overbevisende måte.  
En annen innvending reises på vegne av stater dominert av mindre tolerante livssyn, som altså tvinges til å innordne seg menneskerettighetene likevel.  Burde ikke deres kultur og livssyn respekteres fremfor menneskerettighetene?  Men denne kritikken må også forklare hvorfor toleranse er viktig: med hvilken grunn påberoper disse statene seg en rett til internasjonal toleranse?  Slike alternative teorier har latt vente på seg.

Teorien benekter altså at alle eksisterende livssyn må enes om disse antagelsene og konklusjonene.  Men er ikke dette en fallitterklæring?  Er ikke faktisk enighet, innen hver enkelt kultur, nødvendig for å forhindre de mange bruddene på menneskerettighetene? [Pollis og Schwab 1978. ]¯  
Men rotfeste i kulturen sikrer ikke mot brudd på menneskerettighetene.  Brudd på menneskerettighetene skyldes i første rekke sosiale spenninger, store økonomiske ulikheter, og makthavernes politiske interesser.  Under slike forhold bryter makthaverne like gjerne lokale kulturelle normer som internasjonale, juridisk bindende avtaler [Alston 1983. ]..Alston, Philip	1983	The Universal Declaration at 35: We	3824
¯.  
Men dersom menneskerettighetene skal bidra med praktisk, politisk endring må kanskje rettighetene gis en begrunnelse for individene ut fra det livssyn og den kultur de har - nemlig landets egen?  
Imidlertid holder ikke denne antagelsen heller.  Det er simpelthen feil å tro at det er ett felles og alment akseptert livssyn blant innbyggerne i hvert samfunn.  De internasjonale menneskerettighetene fungerer ofte som en alternativ legitimeringsinstans, som brekkstang for politisk endring.  Menneskerettighetene setter ord på kritikken de undertrykte har mot "alment aksepterte normer".  Makthaverne må også forsvare spriket mellom egne institusjoner og de juridisk forpliktende rettighetene [Sheth 1984, Tomuschat 1985.] Det er likevel klart at menneskerettighetene vil ha større politisk virkning dersom de er forenelig med eksisterende livssyn.  Derfor er det viktig å klargjøre i hvilken grad faktisk enighet er tilstede, for eksempel innen buddhistisk lære og i Islam [se henholdsvis Wetlesen 1989 og An-Na'im 1990.]  

Er denne teorien eurosentrisk på uakseptable måter?  Menneskerettighetene framstår utvilsomt som individorientert og rettighetsfiksert, men dette er ikke utslag av vestlig liberalistisk livssynsimperialisme.  Menneskerettighetskonvensjonene av 1966 er for eksempel godtatt av mange ikke-vestlige stater, mens de ikke~ er ratifisert av USA.  Mange av rettighetene i menneskerettighetsdeklarasjonen er gjentatt i regionale dokumenter i Afrika og Latinamerika, og mange av grunnlovene i den tredje verden henviser eksplisitt til Menneskerettighetserklæringen [Alston 1983, 63-64] 
Hensikten med menneskerettighetene er å avgrense myndighetenes legitime makt, og ikke å utablere en uttømmende katalog over alle normer som gjelder oss mennesker imellom.  Derfor legger menneskerettighetene vekt på individ-rettigheter som skranker, uten å nevne at staten kan pålegge individet plikter: dette tas simpelthen for gitt [Tomuschat 1985] 

  Avslutning
Artikkelen har skissert hvordan vi kan gå fram for å begrunne menneskerettighetene i en verden preget av livssynspluralisme.  Oppgavene venter.
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